
PROJETO AMOR À TERRA       
A cuidar da terra que amamos  

O objetivo do Projeto Amor à Terra é de nos ajudar, 
em nome do amor, enfrentar os desafios de alter-
ações climáticas, sem nos sentirmos exasperados.

• Quais as coisas que tanto aprecia que estão 
em risco por alterações climáticas ou pelo 
meio ambiente?

• Qual é a contribuição das suas ações e 
escolhas às ameaças?

• Como é que as suas ações e escolhas po-
dem contribuir para a solução?

Um projeto têxtil comunitário é um elemento chave deste projeto. Os parti-
cipantes são convidados a fazer  paineis em tecido,  utilisando qualquer es-
tilo ou técnica, num formato estandadizado de 20 cm x 39 cm (com mais 5 
cm de margens) de forma a  ilustrar as suas investigações. Estes painéis po-
dem ser enviados por correio, acompanhados por breve textos, para fazer 
parte de uma exposição ambulante.  Os primeiros painéis já foram expostos 
em vários sítios no Reino Unido, e também podem ser vistos na Internet em 
http://lovingearth-project.uk/gallery/.   A nossa esperança é que a exposição 
continue durante alguns anos.


Pessoas que foram convidadas podem participar no projeto de forma indi-
vidual, mas uma comunidade empenhada pode cuidar daquilo que amamos 
e encorajar-nos ainda mais.


Sempre que possível sugerimos a organização de grupos de trabalho e/ou 
exposições a nível local.  Todavia, o projeto adapta-se bem à situação actual  



de isolamento e distanciamento social 
devido à Covid-19. Quaisquer materiais 
caseiros  podem ser utilizados, e con-
sequentemente o projeto pode ser apro-
veitado para uma reflexão criativa sobre as 
lições aprendidas durante a pandemia.


Pode encontrar sugestões para pesquisa, 
pormenores do projeto têxtil, e oportunid-
ades de promover e partilhar novidades 
sobre as vossas próprias atividades e pro-
jetos para inspirar outros no nosso site, ht-
tps://lovingearth-project.uk e na nosso 
pagina de Facebook,  https://lovingearth-project.uk


Todos são convidados a participar neste projeto.  De modo geral, é um pro-
jeto descentralizado para ser desenvolvido dentro da vossa  própria 
comunidade e contexto, como acharem conveniente. O futuro de todos nós 
está em jogo.


Nesta altura de Covid 19, por favor envie 
nos uma boa fotografia dos vossos painéis 
finalizados, acompanhado por um breve 
texto e os vossos contactos pessoais. Não 
se esqueçam de mencionar uma ou mais 
iniciativas, já tomadas ou planeadas para o 
futuro, de modo a inspirar outros. En-
traremos em contacto depois de indicar 
para onde devem enviar os paneis. 

Se quiserem organizar uma exposição ou 
um outro evento (in situ , ou  online), in-
diquem- nos essa intenção através de 

lovingearthproject@gmail.com. Poderemos ajudar com publicidade, aconsel-
hamento ou moderadores, se for necessário. 

Inscrevam-se, se pretenderem receber o nosso boletim de notícias através 
do contacto:   lovingearthproject@woodbrooke.org.uk.


https://lovingearth-project.uk                                 @LovingEarthProject  

 

 


